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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת היא הגוף האחראי על פי חוק על ניהול וביצוע הבחירות לכנסת .כחלק
מההערכות לבחירות לכנסת ה ,24-נדרשת הוועדה להצטייד במצלמות גוף ,לשם הפעלת פרויקט מפקחי
טוהר הבחירות ,לצורך הבטחת קיומן התקין של הבחירות הכלליות לכנסת ה.24-
נוכח הקדמת מועד הבחירות לכנסת ה ,24-התפשטות מגיפת הקורונה בעולם ולוח הזמנים הקצר לקיום
הבחירות לכנסת ה ,24-מבקשת ועדת הבחירות לקבל מידע בדבר ספקים המסוגלים לספק מצלמות
העומדות במפרט ,בכמויות ובלוחות הזמנים שיפורטו להלן.
מפרט המצלמות והציוד הנלווה
א.

על המצלמות המוצעות לעמוד בכל תנאי המפרט הנדרש ,המצ"ב כנספח א' לבקשה זו .הוועדה תהיה
רשאית לאשר חריגות קלות מהמפרט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב.

על המצלמות להיות כאלה המשמשות באופן שוטף גופי ביטחון בארץ או בעולם.

ג .כל רכיבי החומרה שיסופקו לוועדה יעמדו בדרישות תקן בטיחות ישראלי או אמריקאי או אירופאי
בתוקף.
לוח הזמנים – לוח הזמנים הנדרש לאספקת המצלמות הוא לפחות  70%מהכמות עד ליום  28.2.2020ויתרת
הכמות עד ליום  – 7.3.2020לאחר קידוד ,סימון ושיוך המצלמות.
כמות מצלמות – הוועדה מעוניינת בהצעות לאספקת לפחות  5000מצלמות בלוח הזמנים המפורט לעיל.
הגשת מענה – יש להגיש מענה לפנייה ,בנוסח המפורט בנספח ב' ,בצירוף מפרט של המצלמה הרלבנטית.
את המענה לפנייה יש להעביר ,לא יאוחר מיום  ,10.1.2021בשעה  14:00לכתובת דוא"ל:
.Vadatb@knesset.gov.il
זכויות הוועדה
א.

יודגש ,שמדובר בבקשה לקבלת מידע .ועדת הבחירות אינה מתחייבת כי תרכוש מצלמות בהיקף
כלשהו ,או שתפנה לכל המשיבים לפנייה זו.

ב.

על המענה לענות על כל הדרישות המפורטות בפנייה זו .משיב לא יסייג את המענה או יתנה אותו,
באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות הפנייה.

ג.

הוועדה תהיה רשאית לרכוש מצלמות ממשיבים לפנייה זו ,שעמדו בדרישות הוועדה ,בהתאם לעלות
שתפורט במענה לפנייה וכן לקיים משא ומתן עם המשיבים ,כולם או חלקם.

ד.

מובהר בזה כי ככל שתחליט הוועדה לרכוש מצלמות בעקבות המענה לפנייה זו ,הוועדה תהיה רשאית
לפצל את אספקת המצלמות בין מספר ספקים ככל שתתרשם שלא ניתן לרכוש את המצלמות מספק
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אחד ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,הכל כדי להבטיח את קיומן התקין של הבחירות ועד לסך המצלמות
המרבי כאמור בסעיף  5לעיל.

.8

ה .למען הסר ספק ,יובהר כי פנייה זו אינה מכרז ,כמשמעותו בחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב1992-
ותקנותיו ,כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן.
תנאים כלליים
א.

ככל שתחליט הוועדה להתקשר עם מי מהמשיבים לפנייה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כתנאי לביצוע
הזמנה יהיה על הספק לחתום על הסכם התקשרות מול הוועדה ולהמציא לוועדה ערבות ביצוע ,בגובה
 5%מהיקף ההתקשרות ואישור על כך שקיימים ברשותו כיסויים ביטוחים מתאימים ,כפי שיקבע על
ידי הוועדה.

ב.

ככל שהספק שעמו תתקשר הוועדה לא יעמוד במועד ההתקשרות או בתנאי המפרט תהיה הוועדה
רשאית לחלט את הערבות ,כפיצוי מוסכם וזאת בנוסף לכל סעד העומד לוועדה במכלול ועל פי דין.

ג.

כל סכסוך נושא הפניה יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט המוסמכים
בירושלים ,ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה.
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נספח א'  -מפרט נדרש של המצלמות
1

2

תיאור כללי של הפרויקט:
ועדת הבחירות מתכוונת לתעד בצילומי וידאו הכוללים שמע ,אירועים שונים במהלך יום הבחירות,
ובהם אירועים שעשויים לפגוע בטוהר הבחירות .כמו כן ,הוועדה מתכוונת לתעד באופן דומה את מהלך
ספירת פתקי ההצבעה בקלפיות.
תיאור תהליך העבודה:
 2.1טעינת תוכנה ייעודית ומספור המצלמה :הספק יקלוט את המצלמות במתקן שנמצא בבעלותו ,יקים
את מערכת ניהול הווידאו ,יבצע טעינת תוכנה ייעודית וקידוד תצורה מוצפן בכל המצלמות ,באופן
שיאושר על ידי ועדת הבחירות ,לרבות לעניין אבטחת מידע והגנת הסייבר .התצורה תכלול פרטים
שיוגדרו ע"י הוועדה ,לרבות זיהוי חד-ערכי של המצלמה ,תאריך ושעה ,ומספור-סימון המצלמה
באמצעות מדבקה הנושאת מספר חד-ערכי שתסופק ע"י ועדת הבחירות (להלן :מספר ברזל).
 2.2קובץ שיוך  -הספק ימציא לידי הוועדה קובץ שכולל את נתוני השיוך של המצלמה למספר ברזל.
הקובץ יכלול את שיוך המספר החד חד-ערכי של כל מצלמה למספר ברזל חד-ערכי שסומן על גבי
המצלמה .הספק ינקוט את האמצעים שיקבעו על ידי ועדת הבחירות לשם הבטחת שהקובץ יהיה
נגיש רק לגורמים המוסמכים לכך ,כפי שנחה ועדת הבחירות.
 2.3ערכת מצלמה :הספק יספק את המצלמות עם טעינה מינימלית של  90%סוללה ,בתוך ערכה שתכלול
מצלמה ,תפס מגנטי ,כבל טעינה נייד ,ומטען נייד בהמשך ,ותסומן באמצעות מספר ברזל.
 2.4חלוקת המצלמות :בכוונת הוועדה לחלק את המצלמות ביום הבחירות או בסמוך לפני למפקחי טוהר
בחירות ,שיוצבו בקלפיות בכל רחבי הארץ .המפקח יישא על דש הבגד ,באזור החזה ,את המצלמה
החל מהשעה  7:00בבוקר יום הבחירות ועד סביבות השעה  4:00לפנות בוקר של היום למחרת
ברציפות.
 2.5צילום:
 2.5.1צילום מהלך יום הבחירות :בתחילת משמרת ,החל מהשעה  7:00בבוקר יום הבחירות ועד
השעה  ,22:00מצמיד מפקח טוהר בחירות שהוצב בקלפי (להלן :המפקח) את המצלמה
לבגד באמצעות מצמד מגנטי מתאים ,ומעביר את המצלמה למצב הפעל  .STBYמרגע זה
מתחיל תהליך של הצילום המקדים .המצלמה פועלת ומצלמת במצב שקט (צילום ללא
שמע).
 2.5.2לאחר פרק זמן שהוגדר ע"י הוועדה 60 ,שניות מינימום ,מתחיל מחדש תהליך צילום
מקדים כאשר הוא דורס את סרטון הצילום המקדים האחרון ("חלון נע") .כאשר המפקח
מחליט להנציח אירוע ,הוא לוחץ על מתג הצילום ומתחיל צילום הכולל שמע ,זהו תחילתו
של תהליך הצילום היזום .הצילום היזום הכולל שמע ,נמשך עד שהמפקח לוחץ שוב על
מתג הצילום ומפסיק את תהליך הצילום היזום ומתחיל באופן אוטומטי צילום מקדים
.STBY
 2.5.3התהליך המתואר לעיל יוצר סרטון וידאו יחיד ,הכולל ברצף את קטע הווידאו שהונצח ללא
שמע בצילום המקדים וקטע הווידאו שהונצח ביוזמת המפקח .עם סיום הצילום היזום,
מתחיל מחדש תהליך של צילום מקדים .STBY
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 2.5.4מטרת הצילום המקדים הוא להנציח פרק זמן קודם לתחילת צילום יזום של אירוע על ידי
המפקח.
 2.5.5צילום מהלך הספירה :החל מהשעה  22:00יום הבחירות ועד לסיום ספירת פתקי ההצבעה,
ותיעוד תוצאות הספירה בפרוטוקול (עד  6שעות) ,מפעיל המפקח את מתג הצילום ומתחיל
צילום כולל שמע ,זהו תחילתו של תהליך צילום יזום ורצוף.
 2.5.6משך זמן הצילום :המצלמה צריכה לאפשר צילום של  24שעות ברציפות ,במצב מתג צילום
מקדים ,מעבר למצב צילו ם יזום וחוזר שוב ,פעם אחר פעם ,ככל שנדרש ,במהלך יום
הבחירות .בנוסף ,צילום יזום רצוף של כל מהלך הספירה במוצאי יום הבחירות – וכל זאת
במקביל לחיבור של המצלמה למקור טעינה חיצוני נייד ,וכל זאת כאשר המצלמה מחוברת
כל הזמן לדש הבגד.
הקמת מערכת לפריקה וניהול סרטי הווידאו .:לאחר השלמת קידוד ,שיוך וסימון המצלמות ,יתקין
הספק את מערכת הפריקה וניהול הווידאו במתקני הוועדה .הספק יבצע את הליך פריקת המצלמות
במהלך  5ימים שלאחר יום הבחירות ,בקצב של  1,000מצלמות מינימום ב 24-שעות .על המערכת
לאפשר פריקה של  250מצלמות במקביל .המערכת צריכה לנהל את סרטי הווידאו לפי מספרי
מצלמות ולשייך אותם למספר ברזל של הקלפי .נפח הזיכרון במערכת ניהול וידאו צריך להספיק
לניהול  10,000שעות צילום לפחות .המערכת תאפשר מחיקת זיכרון לאחר פריקת הווידאו ,בהתאם
להרשאות שיוגדרו ע"י הוועדה .מערכת ניהול הווידאו תהיה מערכת עצמאית מנותקת מכל מערכת
נוספת או רשת האינטרנט ,בעלת הרשאות גישה שיוגדרו ע" ועדת הבחירות .המערכת תאפשר עבודה
בשפה דו לשונית ,עברית ואנגלית.
פריקת סרטי הווידאו מהמצלמות :בסיום הפעילות ,כל המצלמות ייאספו אל מתקני הוועדה .נציג
הספק יניח את המצלמה על הרב-תא .פעולה זו תאתחל באופן אוטומטי את תהליך פריקת כל
הסרטים שישנם על גבי המצלמה למערכת ניהול וידאו המרכזית .הוועדה בהתאם להרשאות שיוגדרו
במערכת ,תוכל לאתחל את המצלמות לצורך שימוש חוזר בעתיד.
תהליך הפריקה יהא מאובטח ,כך שהמידע לא ישונה ,לא במצלמה ולא במערכת הקולטת ,והשיוך
בין הקובץ השמור במערכת לבין המצלמה ממנו הופק הקובץ ,נשמר ולא בר שינוי/עירוב .המערכת
תכלול ניהול הרשאות ,ורישום לוגים על ביצוע פעולות במערכת.
המערכת הקולטת לא תהא מחוברת לרשת חיצונית ,לא באמצעות חיבור קווי ולא בשידור אלחוטי
( BT, WIFIאו אחר).
המערכת תדע לזהות את המצלמות המורשות ורק הן יוכלו להתחבר אל המערכת הקולטת.
ניטרול תקשורת אלחוטית ו  GPSבמצלמה :למצלמה המונפקת למפקח לא יהיו חיבורים לתקשורת
אלחוטית מכל סוג ,לרבות  ,WiFiסלולר BT ,וכד' .אם למצלמה יש חיבור לתקשורת אלחוטית כל
שהיא ,מחויב המציע לספק את היחידה כאשר כל החיבורים מנוטרלים ברמת התוכנה ()Firmware
של המצלמה כך שיהיה הפיך .אם ניטרול רכיבי התקשורת אפשרי רק ע"י ניתוק פיזי של הרכיב,
הספק מתחייב שהתהליך הוא הפיך ,קרי שימוש ברכיבי תקשורת יהיה אפשרי ע"י חיבורם הפיזי
מחדש .היכולת לנתק את החיבורים בתוכנה לא תהיה נגישה בשום דרך למשתמש ביחידת הקצה.
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 2.9ערכת מצלמה:
 2.9.1מצלמה עם כל הרכיבים (חומרה ותוכנה)
 2.9.2סוללה מובנית
 2.9.3אמצעי אחסון  /זיכרון מובנה
 2.9.4מצמד מגנטי – תפקיד המצמד לחבר את המצלמה לבגד המפקח באזור החזה .המצמד יהיה
נתיק וחזק במיוחד.
 2.9.5כבל טעינה נייד המאפשר טעינה וצילום במקביל.
 2.9.6שקע קיר לכבל טעינה (לצורך הטענה ממתח רשת חשמל ביתית בישראל )220V
 2.9.7מטען נייד  10,000mahמינימום (מספיק להטענת המצלמה  2מחזורי טעינה מלאים).
 2.10רכיב פריקה
 2.10.1יסופק רב-תא לטעינת ופריקת המצלמות .כל יחידת רב-תא תוכל להכיל לפחות  3מצלמות
ולא יותר מ 10-מצלמות .הספק יספק יחידות רב-תא בהיקף שמתאים לטעינת ופריקת 250
מצלמות במקביל.
3

ציוד נלווה (כלול במחיר המצלמה):
 3.1מטען נייד  10,000mahמינימום ,שמספיק להטענת המצלמה במשך  2מחזורי טעינה מלאים
 3.2כבל טעינה שמאפשר טעינה של המצלמה באמצעות המטען הנייד במקביל לצילום.
 3.3שקע קיר ,המאפשר חיבור כבל הטעינה לרשת חשמל  220Vוהטענת המצלמה.

4

דרישות כלליות מהמצלמה:
 4.1מצלמת גוף לתיעוד אודיו ווידאו.
 4.2צילום ללא יכולת מחיקה.
 4.3צפייה או פריקת המידע שמתועד במצלמה  -באמצעות תחנת עגינה ייעודית ומערכת מוצפנת בלבד.
 4.4מצלמה קומפקטית וקלת משקל 200 ,גרם לכל היותר.
 4.5מצלמה פשוטה ונוחה לתפעול ,כפתור מכאני אחד שנועד להפעלה ולכיבוי  +כפתור אחד להתחלת
הקלטה וסיום הקלטה.
 4.6החלפה פשוטה בין מצבים :הדלקה ,כיבוי ,מצב הקלטה
 4.7עמידות במים ואבק ,לפי תקן  IP67מינימום
 4.8חתימה דיגיטלית לקובץ הצילום בתקן .2.HSM
מצלמת הגוף תייצר חתימה דיגיטאלית לכל סרט המופק בה .החתימה תאפשר קביעה חד
4.8.1
משמעית של אמינות הסרט  -התאמת החתימה לסרט .לשם כך תורכב החתימה
האלקטרונית מקבצי ה Hash-של הסרטים .קבצים אלו נדרשים להיות מופקים באמצעות
אלגוריתמים סטנדרטיים ,בעלי אמינות מוכחת ("מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר
האלקטרוני לאחר החתימה"  -מתוך "חוק החתימה האלקטרונית" התשס"א] ,כגון MD5
 , SHA-2, SHA-3 ,SHA-1וקבילים בבית משפט.
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בקשה לקבלת מיד ע בדבר אפשרות לרכישת מצלמות גוף

ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת ה24-

מצלמת הגוף יתמכו בחתימה אלקטרונית באמצעות תעודות דיגיטליות בתקן תעודות
4.8.2
מפתח ציבורי .X.509
 4.8.3אבטחת רכיב האחסון הדיגיטלי במצלמה :רכיב האחסון הדיגיטלי יהיה חלק אינטגרלי
מהמצלמה ולא ניתן לשליפה מתוך המצלמה .הגישה למידע ברכיב האחסון הדיגיטלי
תתבצע רק כאשר המצלמה תהיה מונחת בעריסה או ברב תא .לא תהיה למשתמש קצה
גישה פיזית לרכיב האחסון .הגישה למידע ברכיב האחסון הדיגיטלי תתבצע רק באמצעות
רכיבי תוכנה ייעודיים של המצלמה .למשתמש הקצה לא תהיה יכולת כלשהי להעביר,
להעתיק ,לשנות את הסרטים המאוחסנים ברכיב הדיגיטלי .מחיקה של סירטון תתאפשר
רק באמצעות רכיב תוכנה שיסופק לוועדת הבחירות.
 4.9יכולת שמירת צילום טרום אירוע ( 60 )pre recordשניות מינימום לפני לחיצה על כפתור ההקלטה
(ללא סאונד)
 4.10תקופת אחריות :אחריות כוללת לתקופה מינימלית של  12חודשים (לא כולל שבר).
 4.11שירות תיקון וחלפים :התחייבות לספק חלקי חילוף ושירות תיקונים מלא ,תוכנה וחומרה ,במשך
 5שנים לפחות.
5

תכונות המצלמה:
 5.1רזולוציהP720 - HD :
 5.2מהירות הצילום 30 :פריימים /שניה  -לכל הפחות
 5.3פורמט הצילוםMPEG4 :
 5.4דחיסת הצילום H.264 :לצמצום שטח האחסון
 5.5אבטחת תוכן -AES256 :לכל הפחות
 5.6סאונד :רוחב פס  10עד  - KHZ 100לכל הפחות
 5.7סאונד :יחס אות לרעש ( -DB60 )SNRלכל הפחות
 5.8איכות השמע :שמע שייקלט במיקרופון יוקלט באיכות טובה המאפשרת לשמוע ולהבין על מה נסבה
השיחה לרבות רציפות בהקלטה.
 5.9אחסון פנימי :נפח זיכרון פנימי של  64GBלכל הפחות
 5.10זמן צילום :נפח הצילום והרזולוציה צריכים להספיק לצילום רצוף של  24שעות לפחות.
 5.11סימון חד ערכי :כל מצלמה תסומן באמצעות מספר סריאלי ובר קוד חד חד-ערכי.
 5.12עמידות להלם :נפילת ערכת המפקח מגובה של  180ס"מ לפחות על ריצפת בטון מבלי לפגוע
בתפקודה התקין ומבלי לגרום לנזק.
 5.13חיווי קולי  :עבור כל מעבר בין מצב צילום למצב הפסקת צילום ,וחיווי קולי המספק התראה לפני
התרוקנות הסוללה  -בשפה עברית או אנגלית.
 5.14שעון ותאריך :למצלמה יהיה שעון פנימי אשר יציג את הזמן הכולל :תאריך ושעה .לא ניתן יהיה
לשנות את הזמן ע"י משתמש קצה.

6

עדשה:
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת ה24-

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

בקשה לקבלת מיד ע בדבר אפשרות לרכישת מצלמות גוף

זווית צילום :רזולוציית  P720 – HDמגדירה יחס רוחב לגובה הצילום .הדרישה למפתח עדשה
מתייחסת לנתונים אלה.
מפתח עדשה :יאפשר צילום אנכי בזווית של לפחות  65מעלות ברזולוציה P720 HD
תאורת לילה :יכולת מעבר אוטומטי בין צילום יום לצילום לילה
יכולת הקלטה בתאורה נמוכה ,ללא שימוש במקור אור מלאכותי ,ברמת תאורה מינימלית של 0.8
LUX
יתקבל צילום ברור ,ללא קפיצות וללא עיוותים אופטיים כגון אלה המתקבלים בעדשת עין הדג.

7

סוללה:
 7.1זמן צילום 8 :שעות  -לכל הפחות
 7.2זמן טעינה :עד  50%מזמן הצילום
 7.3סוללה אינטגרלית נטענת וניתנת להחלפה
 7.4אפשרות ל 1000-מחזורי טעינה – לכל הפחות
 7.5טעינה :טווח טעינה במתח  5Vו( 220V -אפשרות לטעינה באמצעות מטען נייד)
 7.6מטען :כל מצלמה תסופק עם כבל טעינה כולל מטען קיר ,באופן שמאפשר הקלטה וטעינה במקביל
באמצעות מטען נייד  5Vומצב של טעינה בלבד באמצעות רשת חשמל במתח  .220Vעלות המטען
הנייד ,כבל הטעינה והמעמד/מתאם  -תהיה כלולה במחיר המצלמה ולא תשולם תוספת בגינו.
 7.7יכולת צילום וטעינה במקביל באמצעות מטען נייד .5V

8

תליה על הבגד:
 8.1חיבור לבגד :חיבור המצלמה אל הבגד יעשה באמצעות מתקן ייעודי על בסיס כוח הצמדה מגנטי,
אשר ישמור על יציבות המצלמה והצילום.
 8.2מתקן התליה יהיה חזק ומסיבי וימנע את תלישת המצלמה מדש הבגד.

9

פריקת הנתונים מהמצלמה:
 9.1תחנת עגינה :פריקת החומר המצולם תיעשה דרך תחנת עגינה ייעודית שתתחבר אל מערכת ניהול
הווידאו בלבד .תחנת העגינה תהיה בעלת חיווי חזותי לסיומו של תהליך פריקת המצלמה.
 9.2תוכנה לניהול הצילומים :המערכת תכלול את כלל רכיבי החומרה ,רכיבי התוכנה ,רישיונות ,ציוד
ומערכות שנדרשות לצורך ניהול מערכת הווידאו .המערכת תתמוך במערכת הפעלה  10 WINומעלה
ותהיה בעלת שפה דו לשונית ,עברית ואנגלית.
 9.3כמות תחנות עגינה :המערכת תסופק עם עמדות עגינה לצורך פריקה וקידוד של  250מצלמות
במקביל .העלות תהיה כלולה במחיר המצלמה ולא תשולם תוספת בגינה.
 9.4מהירות פריקת סרטי הווידאו :מהירות תהליך פריקת סרטים מהמצלמה למערכת ניהול הווידאו
בתהליך המתואר לא תפחת מ Mbit/Sec 480

10

הדרכה ותמיכה
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10.1
10.2

10.3
10.4
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יש לספק חוברת הוראות בעברית עם כל מצלמה.
כמו כן יסופק מערך הדרכה פרונטאלי להפעלת המצלמה ,כדי שהוועדה תדריך את המפקחים .הספק
יעביר עד  10מפגשי הדרכה פרונטליים ,של שעה כל אחד ,בפריסה ארצית ,למדריכים של ועדת
הבחירות.
מתן שירותי תמיכה טכנית שוטפת בשעות העבודה המקובלות (.)8:00-17:00
תמיכה טכנית ביום הבחירות במיקום שייקבע על ידי הוועדה ,בהיקף של  4אנשים ,בפריסה ארצית,
החל משעה  6:30ביום הבחירות ועד לשעה  04:00למחרת יום הבחירות.
עלות ההדרכה והתמיכה תהיה כלולה במחיר המצלמה ולא תשולם תוספת בגינה.
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בקשה לקבלת מיד ע בדבר אפשרות לרכישת מצלמות גוף

ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת ה24-

נספח ב' -טופס מענה לפניה לקבלת מידע בדבר אפשרות לרכישת מצלמות גוף עבור ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת ה24 -
.1

פרטי הפונה
א.

שם הפונה

ב.

סוג ההתארגנות (חברה ,עמותה) ______________________________________

ג.

המס' המזהה (מס' חברה ,מס' עמותה) __________________________________

ד.

שם איש קשר ___________________________

ה.

תפקיד איש קשר בחברה ______________________

ו.

מען הפונה (כולל מיקוד) ____________________________________________

ז.

טלפון _____________________________________________

ח.
.2

.3

דוא"ל

____________________________________________________

______________________________________________________

ניסיון הפונה בייבוא מצלמות
א.

כמות מצלמות (מכל הסוגים) שייבא הפונה בשנת ____________ 2020

ב.

כמות מצלמות מהדגם המוצע שייבא הפונה בשנת ____________ 2020

פרטי המצלמה המוצעת
א.

שם היצרן________________ :

ב.

מספר דגם________________ :

ג.

כמות מצלמות שהפונה יכול לייבא בלוח הזמנים הקבוע בפנייה _______________ (לפחות )5000

ד.

לוח הזמנים הקצר ביותר לאספקת המצלמות _______________

ה.

המחיר המבוקש לאספקת ערכת מצלמה (כולל כל השירותים הנלווים) _________________.

ו.

גופי ביטחון המשתמשים במצלמה באופן שוטף ____________________________________.

יש לצרף למענה מפרט טכני מלא של המצלמה המוצעת ,וכן אישור על שימוש בדגם המוצע באופן שוטף
בגופי ביטחון.
אני מצהיר כי כל הפרטים עליהם הצהרתי לעיל נכונים:

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת
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